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Tiistai 9.3.2021 klo 18.00Sähköinen kokous, Teams

Jäsen
( x ) Anne Jurttila-Portaala
( x ) Kimmo Kylämäki
( x ) Satu Juntunen
( x ) Kalle Kraappa
( ) Ari Laaksonen
( x ) Anne Valta, pj.
( ) Pasi Björk

(x)
(x)
(x)
(x)

Varajäsen
( ) Mari Portaala
( ) Timo Häkkinen
( ) Kirsi Salo-Ylitalo
( ) Marko Heikkilä
( ) Ilkka Salonen
( ) Elina Kylämäki
( ) Matti Karakorpi

Eeva Korimäki, kunnanhallituksen pj.
Liisa Grönroos, kunnanhallituksen edustaja
Carita Maisila, kunnanjohtaja
Maria Vesala, esittelijä-pöytäkirjanpitäjä

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous on todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

8 § - 13 §

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Satu Juntunen ja Kalle Kraappa.
Pöytäkirjantarkastus suoritetaan keskiviikkona 10.3.2021 sosiaalitoimistossa.

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTOIMITUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Anne Valta
Maria Vesala
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika
sosiaalitoimistossa
Allekirjoitukset

Satu Juntunen

Kalle Kraappa

Aika ja paikka
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Asetetaan yleisesti nähtäväksi Marttilan kunnan www-sivuille 11.3.2021
Virka-asema

Sosiaalipalvelujohtaja
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Sosiaalilautakunta
9.3.2021
_____________________________________________________________________
8§
Talouden toteutuma ajalta 1.1. – 31.1.2021
Sosiaalilautakunnalle annetaan talouden seurantaraportti säännöllisesti.
Sosiaalilautakunnan vuoden 2021 talousarviossa vuosikate on -6.830.820 € ja tulos -6.896.500
€. Toimintatuottojen toteutuma on 8,9 % (1 kk tot. keskiarvo 8,3 %). Toimintakulujen toteutuma
on 7,2 %. 31.1. tilanteessa vuosikate on -480.690 €, mikä on 14.286 € pienempi edellisvuoden
vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tulos on -480.690 €.
Sosiaalilautakunnan tuloina on tammikuulle kirjautunut Valtiokonttorin maksamat koko vuoden
2021 korvaukset sotaveteraanien kotona asumisen tukemiseen tarkoitettuihin palveluihin. Vanhustenhuollon asiakastietojärjestelmän vaihtumisen vuoksi laskuja ei ole saatu vielä siirrettyä
reskontraan ja kirjanpitoon. Vanhustenhuollon laskutuksen tulot ovat noin 50 000 euroa kuukausitasolla.
Erikoissairaanhoidon käyttö suhteessa tasaerälaskutukseen on -4,6 %. Terveydenhuollon toimintakulujen toteutuma kokonaisuudessaan on 7,9 %.

Viitemateriaali: Talouden toteutuma ajalta 1.1. - 31.1.2021
Sosiaalipalvelujohtaja:
Talouden toteutuma ajalta 1.1. - 31.1.2021 annetaan tiedoksi sosiaalilautakunnalle.
Sosiaalilautakunta:
Merkitsee tiedoksi saaduksi.
Lisätietojen antaja: sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala, puh. 044-084 5392
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Sosiaalilautakunnan toimintakertomus vuodelta 2020
Sosiaalilautakunnan toimintakertomus vuodelta 2020 on liitteessä no 1. Sosiaalilautakunnan
tulojen ja menojen toteutuma vuodelta 2020 on seuraava.

TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

TA 2020
745.660
-7.339.320
-6.593.660

TOT 2020
784.103
-7.003.693
-6.219.590

KÄYTTÖ %
105,2
95,4
94,3

Sosiaalilautakunnan talousarvion toimintakate alittui 374.070,04 €, tuotot ylittyivät 38.442,94 € ja
kulut alittuivat 335.627,10 €.
Sosiaalitoimiston tulosalueella toimintakulut alittuivat 82.717,79 € ja tuotot alittuivat 6.530,55 €.
Suvirannan palvelukeskuksen tulosalueella toimintakulut alittuivat 65.830,50 € ja tuotot ylittyivät
40.360,70 €.
Kehitysvammatyön tulosalueella toimintakulut alittuivat 58.370,18 € ja tuotot ylittyivät 4.612,79 €.
Terveydenhuollossa menot alittuivat 128.708,63 €.
Tehtäväalueittain menot ja tulot jakautuivat seuraavasti:

Sosiaalitoimisto
Suvirannan palvelukeskus
Kehitysvammatyö
Terveydenhuolto

Tuotot €

Kulut €

14.909,45
696.500,70
72.692,79

957.102,21
1.892.309,50
277.587,03
3.804.001,37

Toimintakate
€
942.192,76
1.195.808,80
277.587,50
3.804.001,37

Toteutuma %
92,5
91,8
81,5
96,7

Joulukuussa 2019 alkoi Kiinan Wuhanista epidemia, jonka aiheuttaja on ihmiselle uusi koronavirus. Sen aiheuttama tauti on viralliselta nimeltään COVID-19. COVID-19 levisi maailmanlaajuiseksi ja Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronavirusepidemian pandemiaksi 11.3.2020.
Suomen hallitus totesi 16.3.2020 myös Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen
vuoksi. Suomessa oli voimassa valmiuslaki ajalla 17.3. – 15.6.2020. Tämän seurauksena muun
muassa julkisten kokoontumisten suurimpia sallittuja ihmismääriä rajoitettiin ja kouluissa siirryttiin etäopetukseen. Kokonaisuudessaan vuoden 2020 aikana Marttilan kunnassa todettiin viisi
COVID-19 tartuntaa. Varsinaiset tartunnat eivät työllistäneet sosiaalitoimea vuoden 2020 aikana,
mutta varautuminen ja toiminnan sopeuttaminen vallitseviin olosuhteisiin on vaatinut jatkuvaa
uudelleen organisointia ja työtapojen tarkastelua. Varautumisesta ja suojautumisesta on aiheutunut ylimääräisiä kuluja, mutta toisaalta osan palveluista ollessa vähemmällä käytöllä tai suljettuina, on myös muodostunut vähemmän kuluja. Henkilöstöllä oli vuoden aikana paljon poissaoloja johtuen hengitystieoireista. Henkilöstön tuli hakeutua Covid-19 testiin ja olla poissa työstä
hengitystieoireiden ajan. Loppuvuotta kohden sairaspoissaolot tästä syystä vähenivät. Kokonaisuudessaan henkilöstömenot alittuivat hieman arvioidusta.
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Työllisyystilanne on hieman heikentynyt edelleen toimintavuoden aikana. Työttömyysprosentti oli
vuoden 2020 lopussa 10,6 %, yhteensä työttömänä oli 95 henkilöä (vrt. 69 työtöntä 31.12.2019).
Pitkäaikaistyöttömiä oli joulukuun 2020 lopussa 26 ja yli 50-vuotiaita työttömiä oli 43. Pitkäaikaistyöttömien määrä on noussut vuodesta 2019 kahdeksalla henkilöllä. Alle 20-vuotiaita työttömiä
on alle viisi henkilöä ja alle 25-vuotiaita oli 9 työttömänä. Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä on
laskenut vuodesta 2019 kahdella henkilöllä. Vuoden 2020 työttömien määrään vaikuttaa myös
yrittäjien oikeus Kelan maksamaan työmarkkinatukeen, jos päätoiminen työskentely yrityksessä
on päättynyt tai tulot ovat vähentyneet koronaepidemian vuoksi. Työttömien määrään lasketaan
mukaan myös lomautetut.
Pitkäaikaistyöttömille järjestettiin kuntouttavaa työtoimintaa omana toimintana yhtenä - neljänä
päivänä viikossa. Toiminnassa oli vuoden aikana mukana 23 eri henkilöä. Heistä suurin osa
työskenteli kunnan eri toimintapisteissä. Työttömien aktivointi eri hallintokunnissa on ollut erittäin
toimivaa. Toimintaa on järjestetty myös ryhmämuotoisena sekä sosiaalista kuntoutusta edistävänä toimintana. Kuntouttava työtoiminta on tehnyt paljon yhteistyötä eri toimijoiden kanssa
kunnassa mm. kansalaisopisto ja yksityishenkilöt. Työtoimintaa on järjestetty lisäksi yhteistyössä
Marttilan seurakunnan kanssa sekä muutaman yhdistyksen kanssa. Osa kuntouttavasta työtoiminnasta on järjestetty etänä vuoden 2020 aikana johtuen koronavirusepidemiasta.
Marttila kunta on mukana TE-palveluiden hallinnoimassa Palvelumanageri-palvelussa. Palvelumanageri- palvelussa työttömät saavat henkilökohtaista tukea ja ohjausta työllistymisen edistämiseksi. Vuoden aikana palvelumanagerit jalkautuvat kuntaan, jolloin monta asiakasta on voitu
ottaa vastaan saman päivän aikana ilman, että asiakkaan on tarvinnut lähteä kauemmas. Sosiaaliohjausta järjestyy kaikille sitä tarvitseville. Työttömien terveydenhuollon kanssa on edelleen
tiivistetty toimintaa vuoden 2020 aikana. Ajan palveluun on saanut nopeasti ja sieltä jatkoohjausta tarvittaviin palveluihin eteenpäin. Marttilan kunta on mukana hallitusohjelman mukaisessa työllisyyden kuntakokeilussa. Kokeilu alkaa 1.3.2021. Marttila kuuluu Salon seudun kuntakokeiluun yhdessä Salon kaupungin ja Koski Tl kunnan kanssa. Vuoden 2020 aikana Marttilan
kunnasta on oltu mukana työllisyyden kuntakokeilun suunnittelemisessa.
Etsivän nuorisotyön avulla nuoret on tavoitettu edelleen hyvin. Yhteistyössä työvoimatoimiston
kanssa nuorille on pystytty löytämään mahdollisuuksia työkokeiluihin ja saada esim. koulupaikka. Etsivä nuorisotyöntekijä työskenteli Marttilassa aina tarvittaessa ja tapasi nuoria sosiaalitoimistossa ja muissa kunnan toimipisteissä sekä tarvittaessa myös nuoren kotona tai oppilaitosvierailuilla. Nuorille 16–29-vuotiaille on tarjottu myös yhtenä vaihtoehtona NUOTTI-valmennusta,
joka on KELAn tukemaa matalan kynnyksen ammatillista kuntoutusta.
Marttilan kunnasta annetaan edelleen huomattavassa määrin ohjeistusta perustoimeentulotuen
hakemisessa sekä autetaan hakemusten tekemisessä, vaikka perustoimeentulotuki on siirtynyt
KELA:an jo vuonna 2017. Asiakkaita siirtyy KELMU-järjestelmän kautta sosiaalihuollon tarpeen
arvioimiseen. Ennaltaehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen asiakkaiden määrä sosiaalitoimessa on ollut 29 vuoden aikana (vuoden 2019 aikana määrä oli 50). Ennaltaehkäisevän ja
täydentävän toimeentulotuen tarpeen määrä sosiaalitoimessa on tasaantunut.
Lastensuojelun avohuollon asiakkaiden määrä on vuonna 2020 pysynyt vuoden 2019 tasolla.
Toisaalta sosiaalihuollon mukaiset asiakkuudet ovat hieman lisääntyneet. Toimintavuoden aikana on tehty sijoituksia kodin ulkopuolelle, mutta niitä on myös päättynyt. Jälkihuollon asiakkaana
oli vuoden lopussa seitsemän nuorta. Lastensuojelun avohuollon tukitoimia on ollut käytössä
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monipuolisesti. Tukitoimena on ensi sijassa ollut käytössä sosiaalityöntekijän kotikäynnit ja toimistotapaamiset, sosiaaliohjaus, tehostettu perhetyö sekä tukihenkilötyö. Sosiaalitoimi on tehnyt
yhteistyötä terveydenhuollon, sivistystoimen ja vapaa-aikatoimen kanssa. Sosiaalityöntekijä on
osallistunut verkostopalavereihin terveydenhuollon ja koulun viranomaisten kutsusta. Sosiaalihuollon asiakkuudessa oleville on myönnetty mm. perhetyötä, tukityötä, kotipalvelua, tukiperhekäyntejä, sosiaalityötä asiakkaiden kokonaistilanteen hahmottamiseksi ja palvelutarpeen kartoittamiseksi.
Lapsiperheiden perhetyön ja kotipalvelun resurssia on vahvistettu palkkaamalla sosiaalitoimistoon työntekijä lapsiperheiden kotipalveluun ja tukihenkilötyöhön perhetyöntekijäksi 20 h/vko
1.6.2020 alkaen. Perhetyöntekijän (sosionomi) vakanssi on muutettu perheohjaajan vakanssiksi.
Perheohjaaja on suorittanut neuropsykiatrinen valmentajaopinnot vuoden 2020 aikana.
Lastensuojelun avohuollon sekä lasten ja perheiden palveluiden asiakaspalveluiden ostojen kuluja on saatu hillittyä tehdyillä ratkaisuilla. Yhteensä palveluiden ostoihin on kulunut edellistä
vuotta vähemmän 78 000 euroa. Alla taulukko kuvaamassa asiakaspalveluiden ostoja kuluneilta
vuosilta.

Asiakaspalveluiden osto
Lasu avohuolto
Lasten ja perheiden palv.

2018
210658
94208

2019
89294
89591

2020
46635
54293

Yhteensä

304866

178885

100928

Liedon kunta on aloittanut vuoden 2019 aikana perhekeskustoiminnan. Perhekeskus on palvelukokonaisuus, josta löytyvät kaikki perheille tarkoitetut palvelut. Marttilan kunnan osalta perhekeskuspalveluihin lukeutuu perheneuvola, nuorten mielenterveystyötä tekevä sairaanhoitaja sekä neuvola ja kouluterveydenhuolto. Yksikköön kytkeytyvät verkostoitumalla sivistyspalvelut,
seurakunta ja eri yhdistykset.
Vammaispalvelun asiakkaiden on pysynyt samana edelliseen vuoteen verrattuna. Vammaispalvelulain mukaisia etuuksia myönnettiin mm. kuljetuspalveluihin ja henkilökohtaisen avustajan
palkkaukseen sekä asunnon muutostöihin. Työtoimintaa kehitysvammaisille järjestettiin avotyötoimintana omassa kunnassa. Kehitysvammaisten päivätoimintaa järjestettiin edellisen vuoden
tavoin omana toimintana ja päivätoiminta sai uudet tilat loppuvuodesta. Samoissa tiloissa toimii
myös työttömien kuntouttava työtoiminta. Tehostettua palveluasumista hankittiin vuoden aikana
oman toiminnan lisäksi yksityisiltä palveluntuottajilta yhdelle sekä KTO:lta yhdelle. Kunnassa
tehdään hyvää ja tiivistä yhteistyötä vammaisväestön hyväksi kolmannen sektorin ja seurakunnan kanssa. Kehitysvammaisten asumisyksikkö Suvisiivessä toiminta on ollut ennallaan vuoden
2020.
Vammaispoliittisen suunnitelman toimenpidesuosituksia on toteutettu eri toimialoilla vuoden aikana. Muun muassa esteettömyyskartoitus käsiteltiin kunnan johtoryhmässä, jonka jälkeen jokainen toimiala on saanut ottaa kantaa korjattavien asioiden tärkeysjärjestykseen. Tekninen toimi on koonnut toimenpidesuosituksen kartoituksen ja toimialojen omien esitysten pohjalta.
Omaishoidon tuella hoidettavia henkilöitä oli toimintavuoden aikana 29 ja omaishoitajia 29 hoitajaa. Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen, talousarvioon varattu määräraha. Kaikille
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omaishoidon tuen kriteerit täyttäville hakijoille on voitu myöntää omaishoidon tukea. Omaishoidon tuki ylitti määräraha-arvion noin 6000 eurolla.
Suvirannan palvelukeskuksen asukkaat ovat olleet entistä huonokuntoisempia ja intervallijaksoja
on ollut käytössä kotona asuville ja omaishoidon asiakkaille yksi - kolme paikkaa koko ajan.
Suvirannan palvelukeskuksen asukkaiden sairaalajaksot ovat nykyään vähäisiä, koska heitä
pystytään hoitamaan palvelukeskuksessa sairauksien aikana. Avosairaalatoiminta mahdollistaa
esimerkiksi nesteytyksen ja iv-antibioottihoidon järjestämisen palvelukeskuksessa. Palvelukeskuksen käyttöaste vuonna 2020 oli 94,9 % ja hoitopäivien määrä palvelukeskuksessa 10 392
hoitopäivää. Lyhytaikaishoidossa palvelukeskuksessa on vuoden aikana ollut 344 hoitopäivää.
Lyhytaikaishoitojaksoja on ollut vain kolmannes edelliseen vuoteen verrattuna. Määrän väheneminen johtuu myös koronavirusepidemiasta, koska alkuvuodesta lyhytaikaisjaksot olivat tauolla.
Perhehoidossa hoitopäiviä oli 916 ja ostopalveluissa 766 hoitopäivää. Tehostettua palveluasumista hankittiin Attendon Liedon Helmestä ja Esperin Niittykukasta. Perhehoitoa järjestettiin toimeksiantosopimuksella Marttilassa sijaitsevassa perhekodissa.
Perusterveydenhuollon palvelut, päihde- ja mielenterveyspalvelut, perheneuvola sekä ikäneuvolapalvelut ostettiin Härkätien sote -yhteistoiminta-alueelta Liedosta. Härkätien sosiaali- ja terveyspalveluihin Covid-19 tilanteesta tuli lisälaskua arviolta 1,1 miljoonaa vastaanottopalveluista.
Perusterveydenhuollossa Marttilan terveysasema oli suljettuna vuonna 2020 huhtikuun alusta
elokuun loppuun johtuen koronasta. Ko. aikana toiminnassa oli mobiiliyksikön palvelut, jossa
työskenteli Marttilan terveysaseman lääkäri ja hoitajat Marttilan ja Kosken Tl terveysasemilta.
Lisäksi marttilalaiset saivat käyttää Tarvasjoen ja Liedon vastaanottoja. Infektiovastaanotto sekä
Covid-19 näytteenotto toimi maaliskuun alusta alkaen koko loppuvuoden keskitetysti Liedon
pääterveysasemalla sille asetetuissa tiloissa. Covid-19 näytteenotosta tuli lisälaskua perusterveydenhuollon kautta Marttilan kunnalle 33 482 €. Lisäksi suoritemäärien kasvun vuoksi lisälaskua tulee Marttilan kunnalle 81 093 €. Yhteensä perusterveydenhuollon lisämaksut ovat 114 575
€. Erikoissairaanhoidon palveluiden kustannukset alittuivat arvioidusta 114 499 €.
Sosiaalilautakunnan eri osa-alueiden tavoitteet eivät toteutuneet suunnitellulla tavalla lähinnä
tietojärjestelmien osalta johtuen osittain vuoden aikana tapahtuneista muista kunnasta riippumattomista asioista kuten Pro Consona Vanhustyö -ohjelman irtisanomisesta ja koronaviruspandemiasta.
Sosiaalipalvelujohtaja: Sosiaalilautakunta päättää hyväksyä sosiaalilautakunnan toimintakertomuksen vuodelta 2020 liitteen no 1 mukaisesti ja antaa sen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Sosiaalilautakunta: Hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Lisätietojen antaja: sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala, puh. 044-084 5392
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Sosiaalityöntekijän viran perustaminen
Marttilan sosiaalitoimessa on ollut yksi sosiaalityöntekijän virka. Lisäksi asiakastyössä on sosiaalipalvelujohtajan ja erityissosiaaliohjaajan virat. Sosiaalityöntekijän virkatehtäviin on kuulunut
pääasiassa lapsiperheiden palvelut. Sosiaalipalvelujohtajan virkatehtäviin kuuluvat hallinnollisten
vastuiden lisäksi ikäihmisten palvelut. Erityissosiaaliohjaajan virkatehtäviin kuuluvat aikuissosiaalityö, vammaispalvelut sekä kehitysvammatyö.
Sosiaalityö on muuttunut yhä enemmän ohjauksellisesta työstä asiakas- ja asiantuntijatyöksi.
Suurella osalla asiakkaista on tarvetta erityiseen tukeen. Marttilan kunnan sosiaalitoimessa on
tarpeena perustaa toinen sosiaalityöntekijän virka keskittyen aikuissosiaalityöhön, vammaispalveluihin ja kehitysvammatyöhön. Vahvistamalla Marttilan kunnan sosiaalityön osaamista varmistetaan palveluiden asianmukaista tuottamista kuntalaisille.
Viran perustaminen on tarpeellista 1.6.2021 alkaen. Viran kelpoisuusehtona on lain 272/2005 3§
mukainen laillistetun sosiaalityöntekijän pätevyys. Palkkahinnoittelu perustuu KVTES:in hinnoittelutunnukseen 04SOS04A. Vakanssinumero on 0207.

Sosiaalipalvelujohtaja: Sosiaalilautakunta esittää kunnanhallitukselle sosiaalityöntekijän viran
perustamista 1.6.2021 alkaen. Viran kelpoisuusehtona on lain 272/2005 3 § mukainen laillistetun
sosiaalityöntekijän pätevyys. Palkkahinnoittelu perustuu KVTES:in hinnoittelutunnukseen
04SOS04A. Vakanssinumero on 0207.

Sosiaalilautakunta: Hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Lisätietojen antaja: sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala, puh. 044-084 5392

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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11 §
Vanhusten tehostetun palveluasumisen hankintasopimusten jatkaminen
Turun kaupunki on vuonna 2017 kilpailuttanut vanhusten tehostetun palveluasumisen sekä vaativan muistisairaiden tehostetun palveluasumisen hankinnan (3196–2016), jonka sopimuskausi
päättyy 30.4.2021. Turun kaupunki on solminut hankintasopimuksen suoraan palveluntuottajien
kanssa. Kaarinan kaupunki, Kosken TI kunta, Liedon kunta, Marttilan kunta, Naantalin kaupunki,
Oripään kunta, Paimion kaupunki, Pöytyän kunta, Raision kaupunki ja Ruskon kunta ovat hankkineet palveluja Turun kaupungin solmiman hankintasopimuksen perusteella.
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala on yhdessä hankintaan osallistuvien kuntien kanssa valmistellut uutta ikääntyneiden henkilöiden ja vaativan muistisairaiden tehostetun palveluasumisen
hankintaa (15161–2019). Hankinnan valmistelu on viivästynyt alkuperäisestä aikataulusta. Uusia
hankintasopimuksia ei saada solmittua alkaviksi vielä 1.5.2021 alkaen.
Tämän vuoksi vanhoja, voimassa olevia hankintasopimuksia on tarpeen jatkaa, kunnes uuden
hankinnan hankintasopimukset saadaan allekirjoitettua. Uuden hankinnan perusteella solmittavien hankintasopimusten alkamispäivä ei ole vielä tiedossa, mutta todennäköisesti uudet hankintasopimukset astuvat voimaan syksyllä 2021.
Hankintasopimusten jatkaminen on ko. tapauksessa mahdollista joko hankintalain 136 §:n 2
momentin 2 kohdan mukaisena lisäpalveluhankintana taikka 5 kohdan mukaisena vähäarvoisena sopimusmuutoksena edellyttäen, että hankintalain edellytykset sopimusmuutokselle täyttyvät.
Koska Turun kaupunki on kilpailuttanut vanhan hankinnan (3196–2016) ja solminut hankintasopimuksen suoraan palveluntuottajien kanssa, Turun kaupunki sopijapuolena tekee päätöksen ja
sopii voimassa olevien hankintasopimusten jatkamisesta nykyisten palveluntuottajien kanssa.
Turun kaupunki tarvitsee kuitenkin Kaarinan kaupungilta, Kosken TI kunnalta, Liedon kunnalta,
Marttilan kunnalta, Naantalin kaupungilta, Oripään kunnalta, Paimion kaupungilta, Pöytyän kunnalta, Raision kaupungilta sekä Ruskon kunnalta valtuutuksen. Valtuutus tarvitaan, jotta Turku
voi tehdä päätöksen ja solmia sopimusmuutokset nykyisten palveluntuottajien kanssa, jos em.
kunnat tai kaupungit ole järjestäneet ikääntyneiden henkilöiden asumispalveluiden hankintaa
muilla järjestelyillä 1.5.2021 lähtien. Valtuutus on annettava kyseisen kaupungin tai kunnan
omien hallintosäännöksien mukaisesti toimivaltaisen viranhaltijan tai toimielimen toimesta.
Sosiaalipalvelujohtaja: Sosiaalilautakunta valtuuttaa Turun kaupungin tekemään päätöksen ja
sopimaan voimassa olevien hankintasopimusten jatkamisesta nykyisten palvelutuottajien kanssa
liittyen hankintaan (3196–2016).

Sosiaalilautakunta: Hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Lisätietojen antaja: sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala, puh. 044-084 5392
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12 §
Ilmoitusasiat
Lounais-Suomen Aluehallintovirasto
• 2321/2021 Tartuntautilain 58 g §:n mukainen päätös
Sosiaalipalvelujohtajan päätökset
• 3 § Päätös lomakkeen hankinnasta TietoEVRY:ltä 2.2.2021
• 4 § Laskujen poisto reskontrasta 2.2.2021
• 5 § Päätös hoitajan valinnasta
• 6 § Päätös sairaanhoitajan valinnasta
Vastaavan sairaanhoitajan päätökset
• 1 § Hankintapäätös pesukone Suvirannan palvelukeskukseen

Sosiaalipalvelujohtaja:
Esitellään ja merkitään sosiaalilautakunnan tietoon saatetuksi em. asiat, joiden ei katsota
antavan aihetta enempiin toimenpiteisiin.
Sosiaalilautakunta: Sosiaalilautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi saaduksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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13 §
MUUTOKSENHAKU
1. Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
pykälät 8 §, 10 §, 12
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukainen kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
pykälät 9 §, 11 §
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin/muun lainsäädännön perusteella seuraaviin päätöksiin ei
saa hakea muutosta valittamalla:
pykälät/valituskieltojen perusteet
2. Oikaisuvaatimusohjeet
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
pykälät 9 §, 11 §
Oikaisuvaatimusviranomainen:
Osoite:
Sähköpostiosoite:
Kunnanviraston aukioloajat:

Sosiaalilautakunta
Härkätie 773, 21490 Marttila
kunta@marttila.fi
maanantai-keskiviikko klo 9.00-15.00, torstai klo 9.00-17.00
ja perjantai klo 9.00-14.00

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, siitä on käytävä
ilmi vaatimus perusteineen ja oikaisuvaatimuksen tekijän on allekirjoitettava se.

3. Hankintaoikaisuvaatimusohjeet
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen hankintaoikaisuvaatimuksen:
pykälät:
Oikaisuvaatimusviranomainen:
Osoite:

Sosiaalilautakunta
Härkätie 773, 21490 Marttila

Hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, siitä on
käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja hankintaoikaisuvaatimuksen tekijän on allekirjoitettava se.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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4. Valitusosoitus
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen
hakea muutosta myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen:
Käyntiosoite:
Postilokero-osoite:
Sähköpostiosoite:

Turun hallinto-oikeus
Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku
PL 32, 20101 Turku
turku.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät
Hallintovalitus, pykälät
Maa-aineslain 20 §, pykälät

valitusaika 30 päivää
valitusaika 30 päivää
valitusaika 30 päivää

Muu valitusviranomainen:
Osoite:
pykälät

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
valitusaika 14 päivää

Valitusaika: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirja:

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon muutosta haetaan
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai muun valituskirjan laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta
ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan joko alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasiakirjojen toimittaminen:
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan täyttymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä.
Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin hyvissä ajoin, että ne ehtivät perille ennen valitusajan
päättymistä.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään sitä varten annettuun pöytäkirjanotteeseen.
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua
hallinto-oikeudessa 260 euroa.
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